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EDITAL DO MESTRADO Nº 02/2021 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFACVEST, no uso de suas atribuições estatuárias e 
regimentais, faz saber que estarão abertas as inscrições do Processo Seletivo para o Curso de 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS TRANSCULTURAIS em modalidade presencial, para o segundo 
semestre de 2021, que será regido pelas normas do presente edital. 
 
1. Das Vagas: 16 Vagas  
 
2. Da Duração do Curso: 24 meses 
 
3. Das Disposições Preliminares 

3.1. O processo de seleção será regido por este edital e executado pela Coordenação do MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PRÁTICAS TRANSCULTURAIS. 

3.2. A concretização da inscrição subentende que o candidato está de acordo com as normas do 
presente edital. 

3.3. Todas as etapas do exame de seleção serão realizadas nas dependências da IES. 
 
4. Do Público-Alvo 

Portadores de Diploma de Graduação em Letras ou em áreas afins, obtido em curso reconhecido 
pelo MEC.  

 
5. Das Inscrições no processo seletivo 
 

Período: 01 de junho a 10 de junho de 2021. 
Local da Inscrição: As inscrições serão realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, 

localizado na Avenida Marechal Floriano, nº 947, Sala 13, Santa Rita, no 
horário das 08h ao 12h e 13:30h às 17h ou através do e-mail 
secretaria.ppg@unifacvest.edu.br 

  
5.1. Os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta) através do depósito em conta no Banco Bradesco, agência 0360, conta 
corrente 76451-5. Favorecido: Sociedade de educação N. Sra Auxiliadora Ltda, e juntar o 
comprovante do pagamento aos documentos requeridos no item 7 abaixo. 
5.2. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 

salvo em caso de cancelamento do processo seletivo. 
 

6.  Área de Concentração e Linhas de Pesquisa do MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS 

TRANSCULTURAIS. 

6.1. Área de Concentração:  Práticas da Linguagem e da cultura. 
 
6.2. Linhas de Pesquisas: 

 
1: Práticas culturais e sociais da literatura 
2: Linguagens, micronarrativas e tecnologias 
 

7. Dos requisitos para a inscrição no processo seletivo:  
O candidato deverá anexar ao pedido de inscrição os documentos abaixo discriminados. 



                                                            Centro Universitário Facvest - Unifacvest 
  Programa de Pós-Graduação “Stricto Sensu” 
                                         Mestrado Profissional em Práticas Transculturais – Área de Letras 
                                            Área de Concentração em Práticas da Linguagem e da Cultura  
 

 

____________________________________________________________________________________________ 
www.unifacvest.edu.br – Av. Marechal Floriano, 947, Santa Rita, Lages – SC 88503-190 

2 

a- Ficha de Inscrição  
b- Cópia ou original do comprovante de pagamento da inscrição. 
c- Cópia do RG e CPF 
d- Comprovante de residência 
e- Cópia autenticada do diploma de graduação expedido por IES reconhecida pelo MEC ou cópia 

autenticada da declaração de conclusão de curso de graduação, expedida por IES reconhecida 
pelo MEC.  

f- Cópia autenticada de Histórico Escolar do Curso de Graduação.  
g- Duas cópias do Currículo Lattes atualizado. 

      h- Duas cópias do projeto 
 
7.1. Toda a documentação solicitada deverá estar impreterivelmente dentro de envelope tamanho 

ofício, com nome legível do candidato à mostra e indicação do Curso em que realizará o 
Processo Seletivo. Caso seja necessário mais de um envelope, o mesmo deverá ter as mesmas 
indicações do nome e do Curso em que o candidato requer a inscrição, sendo necessário indicar 
a numeração I, II, III em cada envelope suplementar.  

 

7.2. Documentos apresentados e informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Coordenação do Mestrado em Práticas Transculturais de excluir do 
Processo Seletivo, o candidato que fornecer documentação incompleta ou dados 
comprovadamente inverídicos. 

 
8. Da Seleção para o Mestrado em Práticas Transculturais 
 
A Seleção dos candidatos é composta de 3 (três) etapas: 
 
1ª Etapa: Exame de língua estrangeira. É facultado aos candidatos a escolha de uma entre as línguas 
espanhola, inglesa, francesa, italiana e alemã. Será permitido somente o uso de dicionário impresso. O 
candidato será considerado aprovado ou reprovado nesta fase. Caso o candidato obtenha o conceito 
reprovado no exame de língua estrangeira, poderá prestar novo exame dentro do prazo máximo de 12 
(doze) meses contados a partir de seu ingresso no Programa. A aprovação nesta fase é condição 
indispensável para realizar exame de qualificação da proposta da dissertação. Não cumpridas essas 
exigências ocorrerá o desligamento do aluno do Curso de Mestrado.  
Poderão ser aceitos os exames de proficiência em idioma estrangeiro que sejam comprovados mediante 
um dos certificados abaixo relacionados:  
De Inglês:  
a) FCE – First Certificate in English (University of Cambridge – GB);  
b) CAE – Certificate of Advanced English (University of Cambridge – GB);  
c) CPE – Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge – GB);  
d) TOEFL – Test of English as a Foreign Language: Paper Based Test com no mínimo 550 pontos, ou, 
Computer Based Test com 213 pontos no mínimo, ou, Internet Based Test, com no mínimo 80 pontos;  
e) GRE – Graduate Record Examination;  
f) TOEIC – Test of English for International Communication, com no mínimo 605 pontos;  
g) IELTS – International English Language Testing System – British Council, overall band, com no mínimo 
6,0 pontos;  
De Alemão:  
a) Goethe Zertifikat C 1 (antigo ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung-Instituto Goethe);  
b) ZDP II – Zentrale Deutschprüfung für Lateinamerika;  
c) ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung;  

https://drive.google.com/file/d/11TKnSkwsH6Wvasfmyqp92TZnMN-lBwjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QV6Rdgv9T7UoPaM1CDzeGOrWEZYZe5df/view?usp=sharing
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d) KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom (Instituto Goethe- Munique);  
e) GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom (Instituto Goethe- Munique);  
f) PWD – Prüfung Wirtschaftsdeutsch International;  
g) DSH – Deutsches Sprachdiplom für Hochschulen; h) PNDS – Prüfung zum Nachweis Deutscher 
Sprachkenntnisse;  
i) DSD I – Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz, Stufe 1 e Stufe 2; 
j) Certificado do Instituto Goethe nível III ou C I, para area de Ciências Humanas e Nivel G III ou B I para 
as demais áreas (exigido pela CAPES para candidatura a bolsa no exterior);  
k) Deutsch als Fremdsprache Test DAF, nível 5;  
De Espanhol:  
a) DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera, Instituto Cervantes, Níveis Intermediário ou 
Superior;  
b) CELU – Certificado de Español Lengua y Uso, Níveis Intermediário ou Avançado;  
de Francês:  
a) DELF – Diplôme d’Études em Langue Française, a partir do nível B1;  
b) DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française, a partir do nível B1;  
c) NANCY – Certificado da Universidade Francesa de Nancy;  
d) Certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 pontos), exigido pela CAPES para candidatura a bolsa 
no exterior;  
De Italiano:  
a) CELI – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana – Universidade para Estrangeiros de Perugia – 5 
níveis de conhecimento;  
b) CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Universidade para Estrangeiros de Siena – 4 
níveis de conhecimento;  
 
2ª Etapa: Análise do Projeto de Pesquisa e do currículo.  A análise dos projetos levará em consideração 
os seguintes itens: (a) o domínio e a clareza do conteúdo apresentado e (b) a relação entre o projeto de 
pesquisa apresentado e a linha de pesquisa escolhida pelo candidato(a). 
 
3ª Etapa: A entrevista com o candidato será de caráter eliminatório e privilegiará: (1) o projeto de 
pesquisa do candidato, os compromissos nela expressos e dos que forem assumidos na entrevista 
perante a banca; (2) a disponibilidade de tempo para a leitura da bibliografia recomendada e para as 
demais atividades do curso; (3) a afinidade do tema de investigação proposto pelo candidato(a) com os 
projetos docentes em andamento nas linhas de pesquisa do Programa e (4) o potencial para trato 
acadêmico do tema escolhido. Os examinadores poderão livremente endereçar perguntas sobre o 
desempenho do candidato nas etapas já realizadas do presente exame de seleção, assim como indagar 
sobre expectativas do candidato na realização do Mestrado.  
 

8.1. É responsabilidade do candidato informar-se sobre dia, hora e local de todas as etapas do 
processo seletivo que exijam sua presença. 

 
9. Do Calendário do Processo Seletivo e Matrícula no Mestrado Práticas Transculturais. 

Eventos Datas Horários 

Entrevista e Análise de Currículo 20 e 21/06/2021 Horários agendados 

Divulgação dos Resultados finais 25/06/2021 14h 

Matrícula dos candidatos selecionados 28/06/2021 á 02/07/2021 08h ao 12h 
13:30h as 17h 

Previsão de Início de Aula 07/08/2021 08h as 12h  
13h as 17h 
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10. Da Matrícula no Curso de Mestrado em Práticas Transculturais. 

Poderão matricular-se no Mestrado os candidatos aprovados, obedecido o limite de vagas previstas 
neste edital e os prazos para a matrícula, a ser realizada na Secretaria. 
 

11.  Documentação para matrícula no Mestrado. 
a- O contrato para matrícula no Curso de Mestrado em Práticas Transculturais será preenchida na 

Secretaria da Pós-Graduação, no endereço informado no item 8 acima.   
b- Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada - se for o caso, com a averbação do 

divórcio). 
b- Carteira de Identidade ou Carteira de Conselho com validade nacional (cópia autenticada). 
c- CPF (cópia autenticada).  
d- Título de Eleitor (cópia autenticada). 
e – Certidão de quitação eleitoral (atualizada) 
f- Certificado de Reservista (cópia autenticada – para homens). 
f- Diploma da Graduação (cópia autenticada).  
g- Histórico Escolar da Graduação (cópia autenticada) 
h - Comprovante de Residência (cópia simples) 
 

12. Das Disposições Gerais 
12.1. O presente exame de seleção é válido somente para as matrículas efetuadas para o segundo 

período letivo de 2021. 
12.2. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação poderá baixar instruções complementares para a 

realização do processo seletivo, para as matrículas e decidirá sobre os casos omissos. 
12.3. Os alunos não classificados deverão retirar a sua documentação até 30 (trinta) dias após 

concluído o processo de seleção. Caso não seja retirado no prazo estipulado, os documentos 
serão incinerados. 

 
13. Das Informações Adicionais 

Os interessados poderão obter outras informações junto à Secretaria da Pós-Graduação Stricto 
Sensu, por e-mail: secretaria.ppg@unifacvest.edu.br ou pelos telefones: (49) 99107-0784 – (49) 
3225-0062 

 
 
Lages, 27 de maio de 2021. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Reitor do Centro Universitário FACVEST 

Programa De Mestrado Profissional Em Práticas Transculturais 

 


